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Statut 

Zespołu Szkół 

w Opatowie 

 

 

Tekst ujednolicony 

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 

Uchwałą nr XX/2019/20 z dnia 9 lipca 2020 r. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

           Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 r. poz. 910  

      z późn. zm. 
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Rozdział 1 

Informacje o Zespole 

§ 1 

 Zespół Szkół w Opatowie z siedzibą w Opatowie. 

§ 2  

„Zespół” utworzony na podstawie aktu założycielskiego przez Radę Gminy  

w Łęce Opatowskiej z dnia 24.04.1996 r. 

§ 3  

W skład Zespołu wchodzą : 

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, 

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie. 

 

§ 4  

1) Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Łęka Opatowska. 

2) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator 

Oświaty  w Poznaniu. 

3) Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 

z budżetu Urzędu Gminy Łęka Opatowska, a uzyskane wpływy odprowadza na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Łęka Opatowska. 

4) W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonywanie zadań 

jednostek wymienionych w § 3. 

5) Obsługę finansową Zespołu prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Gminie 

Łęka Opatowska. 

6) Zespół dokumentuje swoja działalność zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 5  

Zespół używa następujących pieczęci: 

1) okrągłej dużej i małej z godłem i napisem w otoku Szkoła Podstawowa  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie 

nagłówkowych o treści: 

2) Zespół Szkół w Opatowie 

ul. Poznańska 7 

63-645 Łęka Opatowska 

tel. (062)7814544 

NIP: 619-18-63-926 Regon: 251461867 

3) Zespół Szkół w Opatowie 

Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie 

ul. Poznańska 7 

63-645 Łęka Opatowska 

tel. (062)7814544 

NIP: 619-18-63-926 Regon: 001173547 

4) Zespół Szkół w Opatowie 

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie 

ul. Przedszkolna 1 

63-645 Łęka Opatowska 

tel. (062)7814545 

NIP: 619-18-63-932  Regon: 251590955 

 

§ 6 

Jednostki oświatowe wchodzące w skład Zespołu wymienione w § 3 posiadają 

odrębne statuty. 
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Rozdział 2 

Cele, zadania i organizacja zespołu 

§ 7 

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności 

zarządzania jednostkami oświatowymi: Szkołą Podstawową im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Opatowie i Publicznym Przedszkolem Samorządowym 

w Opatowie wchodzącymi w jego skład. 

  § 8 

Zadaniem Zespołu jest: 

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań placówek 

wchodzących w skład Zespołu; 

2) zarządzanie obiektami jednostek oświatowych wchodzących w skład 

Zespołu; 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek 

oświatowych; 

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy jednostek 

oświatowych. 

§ 9 

Organizacja Zespołu Szkół opiera się na własnych statutach  

z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego statutu. 

1) Na czele Zespołu stoi Dyrektor Zespołu. 

2) Dyrektor zespołu realizuje w odniesieniu do całości Zespołu zadania  

przewidziane dla dyrektora w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.). 

- ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  

   (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) 

- w statutach i innych przepisach. 
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Rozdział 3 

 

Organy Zespołu 

 

§ 10 

 

Organami zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Wicedyrektor Zespołu; 

3) Rada Pedagogiczna Zespołu; 

4) Rada Rodziców. 

§ 11 

 

1. Dyrektor Zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym 

organem wykonawczym jednostek oświatowych wchodzących w skład 

Zespołu i w tym zakresie: 

1) realizuje zadania dyrektorów jednostek oświatowych określone  

w przepisach powszechnie obowiązujących; 

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych  

w przepisach powszechnie obowiązujących przypisane dyrektorom 

jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu. 

2. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zespołu. 

3. Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz oraz udziela 

upoważnień do reprezentowania Zespołu oraz jednostek oświatowych 

wchodzących w skład zespołu. 

4. Jest dysponentem środków określonych w planie finansowym Zespołu  

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz pracownikom 

w czasie  organizacji zajęć szkolnych. 

6. Organizuje nadzór pedagogiczny nad wykonaniem pedagogicznych zadań 

jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu.  

7. Dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami zespołu oraz 

organami jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu. 
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§ 12 

 

1. Wicedyrektor jest bezpośrednim poddanym dyrektora, który określa jego 

zakres uprawnień i obowiązków zawartych w zakresie czynności. 

2. Wicedyrektor podczas nieobecności dyrektora Zespołu przejmuje 

uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami podejmując decyzje  

w sprawach pilnych, podpisując w zastępstwie lub z upoważnienia 

dyrektora określone dokumenty, współdziałając z organem prowadzącym 

zespół oraz innymi instytucjami. Organizuje bieżącą pracę zespołu.  

 

§ 13 

 

1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem zespołu w zakresie 

realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych wchodzących w skład 

zespołu, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Wspólną Radę Pedagogiczną Zespołu tworzą Rada Pedagogiczna Szkoły  

i Rada Pedagogiczna Przedszkola. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest dyrektor. 

4. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące 

określone w ustawie dla rad pedagogicznych.  

5. Rada Pedagogiczna Zespołu działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły 

nauczycieli powołane przez dyrektora. 

§ 14 

 

W Zespole działają dwie Rady Rodziców odrębne dla: 

1) Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie, 

2) Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie. 

 

§ 15 

 

Organy szkoły współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania  

i opieki. 
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Rozdział 4 

Organizacja pracy zespołu 

 

§ 16 

1. Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący 

arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład zespołu. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich jednostek oświatowych 

wchodzących w skład zespołu, określają odrębne przepisy.  

3. Dyrektor Zespołu ustala szczegółową organizację roku szkolnego  

dla poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem przepisów  

o organizacji roku szkolnego z uwzględnieniem warunków lokalowych  

i możliwości organizacyjnych zespołu. 

 

§ 17 

1. Biblioteka Zespołu wypełnia zadania bibliotek jednostek oświatowych 

wchodzących w skład zespołu. 

2. Szczegółowe zadania oraz organizację biblioteki szkolnej określają statuty 

jednostek oświatowych. 

 

§ 18 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,  

w szczególności prawidłowego rozwoju uczniów, Zespół organizuje stołówki 

w szkole i przedszkolu, które funkcjonują oddzielnie. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu 

 

§ 19 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań 

jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołu. 

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają statuty 

szkoły i przedszkola. 
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Rozdział 6 

UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE 

 

§ 20 

1. Zasady przyjęcia uczniów do szkoły regulują przepisy w sprawie 

przyjmowania uczniów do szkół.  

2. Zasady naboru dzieci do przedszkola określa odrębnie Statut Przedszkola. 

3. Prawa i obowiązki dzieci określają: Statut Szkoły i Przedszkola. 

 

Rozdział 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21 

1. Tablice placówek wchodzące w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu,  

a u dołu nazwę placówki. 

2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę 

podaje się nazwę: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie 

§ 22 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami. 

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają   

    odrębne przepisy. 

 

 

 
 


